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INFORMAÇÕES GERAIS  

O Programa de Pós-Graduação em Urbanismo (PROURB) oferece regularmente os 
cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmico em Urbanismo e o curso de Mestrado 
Profissional em Arquitetura Paisagística. Possui uma turma especial de Doutorado 
Interinstitucional por meio do convênio com a Universidade Federal de Mato Grosso 
(DINTER UFRJ-UFMT). O Programa integra o Sistema Nacional de Pós-graduação, sendo 
credenciado pela CAPES/MEC e tendo recebido a nota 6 (seis) nas três últimas 
avaliações trienais.  

Objetivos 

O PROURB tem por objetivo a formação de pesquisadores, docentes e profissionais 
altamente qualificados e o desenvolvimento de pesquisa cientifica no campo do 
urbanismo. Visa também promover a reflexão crítica, teórica e metodológica sobre o 
urbanismo, fomentar a produção científica e sua divulgação, incentivar práticas de 
cooperação e intercâmbio acadêmico no ensino e na pesquisa, e participar nas 
competências do seu corpo docente nos fóruns governamentais e da sociedade civil.  

Área temática  

O objeto de estudo do programa é a cidade nas suas múltiplas abordagens, com foco 
nos processos de produção social e cultural do seu espaço físico e da sua organização 
espacial. Privilegia a dimensão físico-territorial, buscando investigar o processo 
histórico de formação das aglomerações urbanas, as teorias e representações da 
cidade, os modelos de intervenção sobre o ambiente construído e as práticas de 
projeto urbano e de gestão da cidade.  

O ensino e a pesquisa no PROURB têm como pressuposto pedagógico a construção de 
um saber plural e interdisciplinar consoantes com as necessidades de ação com 
responsabilidade e de justiça social e ambiental. 

O campo de atuação primordial do PROURB é o ensino e a pesquisa em urbanismo, 
atendendo à demanda de formação e capacitação de docentes e profissionais 
habilitados a atuar com ética e responsabilidade nos processos de intervenção e 
configuração do espaço urbano.  



Os cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmico em Urbanismo possuem duas áreas de 
concentração: História e Teoria do Urbanismo e Projeto Urbano. 

O corpo docente do Programa é composto de 25 docentes doutores. 

A pesquisa no Programa se organiza a partir de cinco Linhas de Pesquisa:  

A) Morfologia, Estruturação e Projeto do Espaço Urbano 

Investiga a dimensão físico-territorial da problemática urbana, especialmente questões 
relativas à estruturação e morfologia do espaço urbano e temas ligados ao projeto 
urbano.  

B) Assentamentos Populares, Invasões e Habitação 

Aborda questões relativas aos assentamentos informais, favelas, loteamentos 
populares, ocupações e temas relacionados à moradia popular.   

C) Ambiente Urbano e Paisagismo 

Investiga questões relacionadas ao ambiente urbano e ao paisagismo, especialmente as 
relativas ao planejamento e projeto dos espaços livres públicos, ao conforto 
ambiental, ao saneamento ambiental e à degradação ambiental urbana.  

D) História da Cidade e do Urbanismo 

Pesquisa as questões relativas à formação e ao desenvolvimento das cidades bem como 
à organização do próprio urbanismo, como campo disciplinar.  

E) Gráfica Digital, Representação e Urbanismo  

Investiga as novas possibilidades de representação e seu papel transformador na 
concepção do projeto e nas metodologias da pesquisa urbana.  

 

O CURSO DE DOUTORADO 

Estrutura Curricular  

O Curso de Doutorado tem duração de quatro anos, sendo os dois primeiros anos 
destinados ao cumprimento da carga horária em disciplinas obrigatórias e eletivas, e 
os dois últimos anos ao desenvolvimento da tese.  

A carga horária total a ser cumprida é de 450 horas (30 créditos), assim distribuídas:  

(a) Disciplinas de Base: 

Metodologia da Pesquisa 1 e 2 – 4 créditos.  

Seminários Teóricos Avançados (STA) – 8 créditos. 



(b) Seminário de Pesquisa – 4 créditos 

(c) Disciplinas Específicas – 6 créditos 

(d) Seminário de Tese – 8 créditos   

Até 22% da carga horária poderá ser cursada em outros Programas de Pós-graduação, 
como forma de aprofundamento de questões subjacentes ao Urbanismo ou necessidade 
de complementação específica ao projeto de tese.  

Exame de qualificação - ao final do segundo ano o aluno deve prestar o Exame de 
Qualificação, o qual o habilitará a prosseguir no desenvolvimento da tese e a 
matricular-se na disciplina Seminário de Tese.  

 
CORPO DOCENTE (habilitado a orientar teses de doutorado) 

Ana Lucia N. de Paiva Britto, Doutor, 1995, Université de Paris XII.   

Áreas de interesse: serviços urbanos, infra-estrutura urbana, gestão urbana, 
meio ambiente e saneamento urbano.  

Andrea de Lacerda Pessôa Borde, Doutora, 2006 PROURB, UFRJ, 

Áreas de interesse: estruturação do espaço urbano, projeto urbano,  
patrimônio cultural, cidades contemporâneas 

Cristóvão Fernandes Duarte, Doutor, 2002, IPPUR, UFRJ.  

Áreas de interesse: história urbana, desenho urbano, patrimônio cultural.  

Denise B. Pinheiro Machado, Doutor, 1986, Université de Paris XII.  

Áreas de interesse: projetos urbanos; análise, teoria e prática do urbanismo; 
estruturação do espaço urbano.  

Eliane da Silva Bessa, Doutor, 2006, ESS/UFRJ  

Áreas de interesse: meio ambiente, assentamentos populares, serviços urbanos, 
saneamento ambiental.  

Guilherme Carlos Lassance dos Santos Abreu, Doutor,1998, Université de Nantes-
França 

Áreas de interesse: Projeto de arquitetura, arquitetura e urbanismo 
contemporâneos, ensino de projeto. 

Ivete Mello C. Farah, Doutor, 2006, PROURB/UFRJ 

Áreas de interesse: paisagismo e paisagem urbana, desenho urbano. 

José Barki, Doutor, 2003, PROURB/UFRJ 



Áreas de interesse: análise e representação de projetos urbanos, desenho 
urbano. 

José Ripper Kós, PhD, 2003, Strathclyde University, UK. 

Áreas de Interesse: tecnologia da informação, análise e representação de 
projetos urbanos, desenho urbano. 

Lilian Fessler Vaz, Doutor, 1995, FAU/USP.  

Áreas de interesse: história urbana, cultura urbana, habitação e projeto 
urbano.  

Lúcia Maria Sá A. Costa, Ph.D., 1992, University College London.  

Áreas de interesse: paisagismo e paisagem urbana, desenho urbano.  

Luciana da Silva Andrade, Doutor, 2002, PPGG/IGEO/UFRJ.  

Áreas de interesse: assentamentos populares, favelas, espaços públicos.  

Margareth da Silva Pereira, Doutor, 1988, École de Hautes Études en Sciences Sociales.  

Áreas de interesse: história e teoria da arquitetura e do urbanismo, história da 
arte, cultura urbana.  

Maria Cristina Nascentes Cabral, Doutor, 2003, PUC-Rio. 

Áreas de Interesse: história e teoria da arquitetura e do urbanismo, história da 
arte, história da cultura. 

Oscar Daniel Corbella, Doutor, 1969, Univ. Nacional de Cuyo, Argentina, e Instituto di 
Fisica Marconi, Univ. Roma.  

Áreas de interesse: arquitetura e urbanismo bioclimático, cidade, clima e 
energia, conforto ambiental.  

Pablo Cesar Benetti, Doutor, 1997, FAU/USP. 

Áreas de Interesse: projetos urbanos, assentamentos populares. 

Rachel Coutinho Marques da Silva, Ph.D., 1988, Cornell University, EUA. 

Áreas de interesse: projetos urbanos, violência e vulnerabilidade ambiental, 
regulação urbanística, turismo. 

Rosângela Lunardelli Cavallazzi, Doutor, 1993, FD/UFRJ.  

Áreas de interesse: legislação urbana, uso do solo urbano, obrigações-
contratos, direito privado.  

Sônia Azevedo Le Cocq d’Oliveira,  Doutor, 1999, IFCS/UFRJ.  



Áreas de interesse: legislação urbana, uso do solo e morfologia urbana.  

Sérgio Magalhães, Doutor, 2005, PROURB/UFRJ  

Áreas de Interesse: desenho urbano, teoria da forma urbana.  

 

SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  

Processo de Seleção  

A admissão ao curso de doutorado está diretamente vinculada à apresentação de 
propostas de tese que estejam afinadas com as linhas de pesquisa do PROURB e que 
apresentem potencial inovador na reflexão teórica e metodológica em arquitetura e 
urbanismo. 

O título de mestre é requisito básico, havendo, entretanto, a possibilidade de ingresso 
sem o título de mestre para pesquisadores que demonstrem maturidade intelectual, 
produção científica relevante e atual, constituindo nestes casos exceção cuja 
pertinência deve ser apreciada pela Comissão de Seleção.  

Vagas: Serão oferecidas até 15 vagas 

O exame de seleção será realizado em 3 fases: 

1. Análise do curriculum vitae, da produção científica, e do projeto de tese do 
candidato; serão aprovados nesta etapa os candidatos que apresentem 
produção intelectual compatível com o nível de doutorado e projetos de tese 
de qualidade que sejam consoantes com os projetos de pesquisa do corpo 
docente;  (Primeira Etapa eliminatória). 

2. Entrevista com os candidatos aprovados na etapa anterior;  (Segunda Etapa 
eliminatória).  

3. Exame de proficiência em língua estrangeira – os candidatos aprovados nas três 
etapas deverão realizar o exame de proficiência em duas línguas estrangeiras, 
a primeira sendo obrigatoriamente o inglês e a segunda à escolha do candidato 
(francês ou espanhol). O candidato poderá apresentar certificado oficial de 
proficiência para obter dispensa do exame (Terceira Etapa eliminatória). 

Bolsas  

O Programa de Pós-graduação em Urbanismo oferece bolsas da CAPES, do CNPq e da 
FAPERJ, cuja alocação é feita em conformidade com os critérios estabelecidos por 
cada agência e pelo Programa em função da disponibilidade anual. 

Documentos a serem apresentados no ato da inscrição:  

(a) Formulário de inscrição devidamente preenchido;  



(b) Cópia do diploma de graduação e do diploma de Mestrado. (revalidados no 
caso de diplomas estrangeiros);  

(c) Projeto de tese (máximo 15 páginas) contendo: introdução, objetivos, 
justificativa e relevância do tema, breve revisão de literatura, referencial 
teórico-metodológico e referências bibliográficas. O projeto deverá ser 
entregue em formato impresso e em digital. 

(d) Carta de indicação de um professor orientador de doutorado do programa 

(e) Curriculum vitae no formato Lattes/CNPq; 

(f) Cópia da produção científica e dos trabalhos profissionais mais significativos 
(máximo de doze); 

(g) Certificado(s) de proficiência em língua(s) estrangeira(s), se houver;  

(h) Fotocópia da carteira de identidade; 

(i) 2 (duas) fotos 3X4. 

(j) Formulário de inscrição; 

(k) Cópia do CPF e da Identidade; 

Observação importante:  

O candidato que não tenha apresentado o diploma de Mestrado no momento da 
inscrição, por motivo de impossibilidade comprovada, terá sua matrícula no curso 
condicionada à entrega destes documentos. 

Os recursos ao resultado serão recebidos até 7 (sete) dias após a divulgação dos 
resultados por correio eletrônico aos candidatos, onde nenhum novo documento ou 
fato poderá ser incluído no recurso, cabendo à coordenação do PROURB o julgamento 
da solicitação. 

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

Inscrições:  11 de setembro a 10 de novembro 

Divulgação dos resultados da 
primeira etapa 

Até 20 de novembro 

Segunda etapa: entrevistas para 
os candidatos aprovados na 
primeira etapa 

De  a 24 a  27 de  novembro 

Terceira etapa: proficiência em 
língua estrangeira 

Dia 2 de dezembro 

Divulgação do resultado final  Até  23 de dezembro 



HORÁRIO DE INSCRIÇÃO: de 10:00 às 16:00 horas. 

LOCAL DE INSCRIÇÃO  
Secretaria do PROURB:  
Prédio da Reitoria/FAU, 
Avenida Pedro Calmon, 550, 5º andar, sala 521,  
Cidade Universitária, Ilha do Fundão, CEP 21941-590,  
Rio de Janeiro, RJ. 
Telefones: (21) 3938-1990 e 3938-1984  Fax: (21) 3938-1991 
Endereço Eletrônico: prourb@fau.ufrj.br 

As inscrições poderão ser feitas por correio, devendo a documentação ser postada até 
o dia 10 de novembro via SEDEX. O candidato deverá enviar uma mensagem para o 
endereço eletrônico prourb@fau.ufrj.br confirmando o envio da documentação de 
inscrição por correio, juntamente com os seguintes documentos em pdf: projeto de 
tese, curriculum formato LATTES e carta de indicação de professor do programa.  

mailto:prourb@fau.ufrj.br


PROURB - Programa de Pós-graduação em Urbanismo 
 

DOUTORADO – TURMA 2015 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
0.1. Nome completo:.................................................................. 
0.2. Filiação: ............................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
0.3. Identificação: 
Data de Nascimento:.................Nacionalidade/Naturalidade:.............................. 
Cart.Identidade:....................Orgão Expedidor:.........Data de expedição:............ 
CPF:............................ Titulo de Eleitor, numero, zona e seção:........................... 
Cert.Militar:............................ Cert. Disp.de Incorp.:............................... 
Estado civil:........................ 
Endereço para correspondência: Residência ___ Trabalho ___ 
Rua:......................................................................nº........................... 
Bairro:...................................................CEP:........................................ 
Cidade:...................................Estado:.................................................... 
Tel:...............................Fax:......................Cel:..................................... 
e-mail:..................................................................................................  
0.4. Local de Trabalho 
Instituição:......................................................................... 
Cargo:............................................................................... 
Endereço:......................................................................... 
......................................................................................... 
0.5. Formação Superior: 
Curso:................................................................................ 
Instituição:......................................................................... 
Cidade:.............................................................................. 
Datas início/término do Curso:................../....................... 
 
Curso:................................................................................ 
Instituição:......................................................................... 
Cidade:.............................................................................. 
Datas início/término do Curso:................../....................... 
 
É Docente Universitário? Sim �       Não �  
Qual categoria? ................................................................ 
0.6. Opção por Linha de Pesquisa para o Projeto de Tese: 
 Estruturação, Morfologia e Projeto do Espaço Urbano 
 História da Cidade e do Urbanismo     
 Assentamentos Populares e Habitação 
 Ambiente Urbano e Paisagismo 
 Gráfica Digital, Representação e Urbanismo 
 
0.7. Opção por língua estrangeira (além do inglês):  
          �  Francês                � Espanhol 
 
Data: 
 
Assinatura 
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